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Finansbank İnternet Şubesi’nde Dış Ticaret Menüsü ile yepyeni bir dönem başladı 

Dış ticarette self servis dönem!  

Finansbank’ta dış ticarette ezber bozan self servis dönem başlıyor. Finansbank Dış Ticaret 

İnternet şubesi ile işlemler hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştiriliyor. Vakitten ve nakitten 

tasarruf eden dış ticaretçilerin global rekabet güçleri artıyor. 

 Finansbank’ın dış ticaret işlemlerini müşterileri için daha hızlı ve düşük maliyetli hale 

getirmek üzere hayata geçirdiği teknoloji yatırımı “Dış Ticaret İnternet Şube Menüsü”nde 

işlemler başladı.  

Dünyanın her yerinden ulaşılabilen bu yeni işlem noktası aracılığı ile müşteriler tüm dış 

ticaret dosyalarını ve işlem sonuçlarını takip edebiliyorlar. Her türlü ithalat ve ihracat 

işleminin yer aldığı zengin menüleri aracılığıyla ihtiyaç duydukları fonksiyonları kolayca 

gerçekleştirebiliyor, tekrar eden işlemleri için "Kayıtlı İşlem" seçeneğiyle süreçlerini 

kolaylaştırıyorlar. 

İşlem statülerinden SMS/e-mail bilgilendirmeleri ile anlık olarak haberdar edilen dış ticaret 

müşterileri, aynı zamanda bu menülerden yaptıkları işlemlerde avantajlı kur fırsatından 

yararlanabiliyor. Uygulamanın müşterilere sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerden bir diğeri de “Dış 

Ticaret Müşteri Danışma Hattı – 0216 524 45 45”dır. Bu hizmet sayesinde, Finansbank 

müşterileri işlem anında Finansbank Genel Müdürlüğü’ndeki dış ticaret uzmanlarından    

destek alabiliyorlar. Ürün ile ilgili detaylı bilgiye www.finansbank.com.tr internet sayfasından 

ulaşılabilmektedir. 

Her ölçekte firma için dış ticaret işlemlerini yönetebilme imkanı 

Uygulama ile dış ticaret müşterilerine düşük maliyetli ve hızlı işlem yapma imkanı 

sunduklarını belirten Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı 

Ömür Tan, “Dış ticaret müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz çok 

sayıda ürünün yanında, dış ticaret işlemlerinde elektronik bankacılığın daha fazla 

kullanılacağı öngörüsünden hareketle Finansbank İnternet Şubesi’nde Dış Ticaret Menüsünü 

hayata geçirdik. Zamanla yarışan ithalat ve ihracatçılarımızın hayalini gerçekleştirdik ve 

http://www.finansbank.com.tr/


işlemlerini kendilerinin yönetebildiği, gözlemleyebildiği, evrak alış verişini minimuma indiren 

yeni bir hizmet kanalı oluşturduk. Kısa bir süre önce devreye aldığımız Bank Payment 

Obligation yani "Banka  Ödeme Yükümlülüğü" diye dilimize çevrilen banka garantili olmayan 

ödeme yöntemleri (Mal mukabil, vesaik mukabili ödeme vs) için banka güvencesi ve geniş  

finansman imkanları sağlayan  hizmetimizde olduğu gibi, bu teknoloji yatırımımız ile dış 

ticaret süreçlerinin optimizasyonuna pozitif katkı sunacağımıza, Türkiye’ye 

kazandıracağımıza inanıyoruz” dedi. 

 


